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De SGKJ-Vrienden ontvingen de vorige digitale
Nieuwsbrief op 15 augustus. We hebben weer leuke en
interessante nieuwtjes en activiteiten voor u verzameld.

SGKJ-Studiedag
Over enkele dagen is het weer zover: de SGKJNajaarsstudiedag met het thema: Hoera! Van
verjaarspartijtjes tot Koningsfeesten. Op zaterdag 6 oktober
worden we verwacht in de Canonzaal in het
Openluchtmuseum in Arnhem. Het zal een bijzondere
studiedag zijn, want de SGKJ bestaat 25 jaar. Komt u ook?
Aanmelden via StichtingGKJ@gmail.com kan nog!

SGKJ-Najaarsexcursie
De najaarsexcursie gaat op vrijdag 23 november naar
Museum Meermanno in Den Haag. Hier worden circa 150
originele werken van Quentin Blake getoond, in Nederland
vooral bekend als illustrator van Roald Dahl-boeken. De
illustrator geeft de bezoeker als het ware een kijkje in zijn
hoofd: hij legt aan de hand van foto’s, schetsen en zetwerk
uit hoe hij op basis van een tekst een illustraties maakt.
Andrea Langendoen (Programmacoördinator Huis van het
Boek) en Karin Vingerhoets (collectiespecialist
kinderboeken) verzorgen een inleiding op de
tentoonstelling, daarna is er volop tijd om rond te kijken en
zelf creatief aan de slag te gaan. Een uitnodiging en het
precieze programma komen later.
Tip: op internet staan leuke filmpjes waarin je Quentin Blake ziet tekenen.
1

Oproep: deel het verhaal van uw favoriete kinderboek
In 2013 vierde de SGKJ
haar 20-jarig jubileum.
Eén van de
jubileumactiviteiten was
een tijdelijke
tentoonstelling van oude
kinderboeken met
persoonlijke verhalen van
SGKJ-ers in de OBA,
onder de titel: 'Een
kinderboek met een
verhaal'. Alle die verhalen
en afbeeldingen van de
favoriete kinderboeken
zijn ook te zien op de SGKJ-website.
Inmiddels zijn we vijf jaar verder en hebben we er nieuwe Vrienden (en wellicht ook nieuwe
favoriete boeken) bij gekregen. Ter ere van het nieuwe jubileum willen we de toenmalige
tentoonstelling graag uitbreiden met nieuwe verhalen. Had u in 2013 geen verhaaltje
ingestuurd? Of wit u nóg een leuke leesherinnering insturen? Dat boek uit uw jeugd dat u na
jaren weer terug vond, dat onvergetelijke versje dat u altijd werd voorgelezen voor het
slapengaan, of juist dat prachtige kinderboek waar u jaren naar gezocht hebt bij
antiquariaten... U kunt uw tekst van 100-300 woorden, voorzien van titel én uw naam mailen
naar StichtingGKJ@gmail.com onder vermelding van ‘inzending kinderboek met een
verhaal’. Graag een (omslag)afbeelding van het besproken boek meesturen.

Lezing over Hiëronymus van Alphen
Op donderdag 11 oktober 2018 (in de Kinderboekenweek)
besteedt de Drukkerswerkplaats aandacht aan de in Gouda
geboren Hiëronymus van Alphen (1746-1803). Karin
Vingerhoets (KB) spreekt over zijn grote invloed op de
ontwikkeling van het Nederlandse kinderboek. Hij was de
eerste auteur in Nederland die speciaal voor kinderen
schreef, geïnspireerd door de idealen van de Verlichting.
Petra Luijkx (Drukkerswerkplaats) zal iets vertellen over
zijn Goudse achtergrond. Deze avond worden ook drie
ambachtelijk gedrukte kaarten met ‘gedigtjes’ van van
Alphen gepresenteerd. U bent welkom op 11 oktober om
20.00 uur bij de Drukkerswerkplaats Chocoladefabriek,
Klein Amerika 20, Gouda.
Tip: bekijk Van Alphens beroemde gedichtjes en de
handgekleurde gravures in dit digitale topstuk.
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SGKJ op Facebook
We kunnen u aanraden geregeld de
Facebookpagina van de SGKJ te
bekijken, want er staan bijna
dagelijks mooie afbeeldingen uit oude
kinderboeken en centsprenten op! Er
is nu onder meer een fotoalbum van
paper toys in het Londense Museum
of Childhood te zien.

Lezing over bordspellen
Christine Sinninghe Damsté geeft een
lezing over bordspellen op 11 november in
het Museumcafé bij Bijzondere Collecties
van de Universiteitsbibliotheek van
Amsterdam. Van 14.00 tot 16.00 uur bent u
welkom op de Oude Turfmarkt. In haar
lezing besteedt Christine aandacht aan een
aantal bordspellen uit de 19e en 20e eeuw,
waarin allerlei actualiteiten werden
verbeeld. In veel gevallen waren deze
spellen varianten op het oude
ganzenbordspel. Aansluitend kan het
Ganzenspel worden gespeeld. Kosten 10
euro per persoon, inclusief koffie of thee.
Uit: Lieve meisjes vindt gij hier voor velerlei vermaken. - J. Noorduyn, tussen 1819-1840.

Tentoonstelling 't Zaanse Kinderboekenlandschap
Op 5 oktober wordt in de publiekshal in het stadhuis, Stadhuisplein
100 in Zaandam, de tentoonstelling 't Zaanse
Kinderboekenlandschap geopend met een lezing door Hans Kuyper.
Sinds de tweede helft van de 19e eeuw schrijven
kinderboekenschrijvers liever over avontuur en fantasie dan
opvoeding en godsdienst. Zo ontstond de moderne jeugdliteratuur en
die vond in de Zaanstreek een rijke voedingsbodem. Schrijvers als
Cor Bruijn (kind van Wormerveer) en C. Joh. Kieviet (geboren in de
Haarlemmermeer maar vele jaren onderwijzer in Zaandam) waren
wegbereiders voor een hele reeks meer of minder bekende auteurs,
van wie sommige nog steeds in de streek actief zijn. In de
tentoonstelling ziet u een doorsnede van wat er in en over de Zaanstreek voor de jeugd is
geschreven, tegen de achtergrond van dat nog altijd fascinerende landschap.
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Nieuws van StOK
Dankzij de enorme inzet van veel vrijwilligers zijn alle boeken
van de Stichting ’t Oude Kinderboek overgebracht van
Deventer naar Lochem. Op zaterdag 22 september is StOK in
Het Stadshuus formeel geopend. De huisvesting is de komende
jaren goed geregeld en een team van twintig (deels nieuwe)
medewerkers staat te popelen om na al dat in-en uitpakken van
boeken het echte StOK-werk weer op te pakken. Er is een
overeenkomst getekend met de Openbare Bibliotheek Deventer
waardoor de collectie zichtbaar blijft in het CBK, in de Wisecatalogus èn uitleenbaar is.

Laatste kans: tentoonstelling over Hans Brinker
Tot en met zondag 28 oktober is in Museum Batavialand in Lelystad een Hans Brinkertentoonstelling georganiseerd. De titel van de expositie is Hans Brinker, a classic Dutch
story. Veel van het tentoongestelde materiaal in de Schatkamer van het museum komt uit de
collectie van Hedman en Aly Bijlsma. De mensen die op de vorige studiedag in het
Catharijneconvent in Utrecht waren hebben al een beeld van de rijkdom van die collectie
dankzij de boeiende lezing van Hedman Bijlsma.

Uit: Hans Brinker : le petit héros de Haerlem / raconté et illustré par Albertine Deletaille. – [Paris] :
Flammarion, 1978.

Publicatie 50 jaar Fabeltjeskrant
Vijftig jaar geleden las Meneer de Uil voor het eerst voor uit de
Fabeltjeskrant. Generaties kijkbuiskinderen groeide op met Bor de
Wolf, Juffrouw Ooievaar, Lowieke de Vos en al die andere dieren
uit het Grote Dierenbos. 'Hatsjikidee', 'Tuut-tuut-tuut-tuut' en
‘Oogjes dicht en snaveltjes toe’ zijn gevleugelde uitspraken
geworden.
Het boek Hallo Meneer de Uil, 50 jaar Fabeltjeskrant (Patrick
Bremmers, uitgeverij Rubinstein) vertelt het complete verhaal met
uniek beeldmateriaal en kijkjes achter de schermen. Vanaf 2019 is
de Fabeltjeskrant weer terug op de televisie met nieuwe afleveringen.
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Onderzoek naar het beeld van Joden in kinderboeken
Het onderzoek van Ewoud Sanders naar het beeld van Joden in
kinderboeken gaat door, nu breder dan de bekeringsverhalen. Hij
publiceert over zijn onderzoek op internet, in Neerlandistiek.
Kent u een kinderboek dat interessant kan zijn voor zijn onderzoek?
Ewoud ontvangt graag tips!

Bioscooop
Op dit moment draait in de bioscopen
Disney’s live-actionavontuur Christopher
Robin, de Nederlandse versie Janneman
Robinson & Poeh. De film vertelt het verhaal
van Janneman Robinson, het jongetje dat
vroeger talloze avonturen beleefde met
Winnie de Poeh in het Honderd Bunderbos en
nu is opgegroeid tot een volwassen man die
de weg is kwijtgeraakt. Op een dag wordt hij
herenigd met Winnie de Poeh, die hem eraan
herinnert dat nietsdoen soms gewoon goed is.
Als de aktetas van Janneman Robinson op
ongelukkige wijze verdwijnt, gaan Poeh en
zijn vriendjes, Knorretje, Iejoor en Teigetje op
avontuur in London om hem terug te brengen.
Hier kun je de trailer bekijken.

Vakliteratuur
Beasts at bedtime : revealing the environmental wisdom in children's literature / Liam
Heneghan. - Chicago : The University of Chicago Press, 2018. 338 pages : illustrations ; 21 cm. ISBN: 9780226431383 ;
$27.50.
In Beasts at Bedtime, scientist (and father) Liam Heneghan
examines the environmental underpinnings of children’s stories.
From Beatrix Potter to Harry Potter, Heneghan unearths the
universal insights into our inextricable relationship with nature
that underlie so many classic children’s stories. Some of the
largest environmental challenges in coming years—from climate
instability, the extinction crisis, freshwater depletion, and
deforestation—are likely to become even more severe as this
generation of children grows up. Though today’s young readers
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will bear the brunt of these environmental calamities, they will also be able to contribute to
environmental solutions if prepared properly. And all it takes is an attentive eye: Heneghan
shows how the nature curriculum is already embedded in bedtime stories, from the earliest
board books like The Rainbow Fish to contemporary young adult classics like The Hunger
Games.

Oproep 1
Ineke Derksen uit Didam zoekt al heel lang naar een kinderboek over Opoe Zonneschijn.
Het stamt uit de tijd van haar moeder en misschien haar grootmoeder. Op iedere pagina stond
een tekst met daarboven een kleurenplaat van het betreffende onderwerp in de stijl van Rie
Cramer, maar feller van kleur. Ongeveer A4 formaat, ca. 15 bladzijden. Enkele dichtregels
herinnert zij zich nog:
“Aan het wegje met de hoge bomen
Waar het ’s zomers toch zo mooi kon zijn
Woonde stil en wat verlaten
De oude opoe Zonneschijn
Ze had een tuintje met wat bloemen
Op haar dakje groeide mos
Daarboven kwam de sperwer zwieren
Ze kende bijna alle dieren
Die naast haar leefden in het bos
“Maar op een dag bleef ’t er zo rustig
’t was net of opoe er niet meer was

Weet u meer? Graag een berichtje aan inekederkzen@gmail.com

Oproep 2
Frans Hupjé is op zoek naar een boekje uit zijn kindertijd. Hij is inmiddels 70 jaar en hij was
een jaar of vier toen zijn moeder het hem voorlas. Het was toen al een oud boekje. Eén
verhaal is hem bijzonder bijgebleven. Het gaat over een klein ezeltje waarvan de moeder
door de boer opgehaald wordt om een kar te trekken. Het kleine ezeltje bleef alleen in de wei
achter. Een plaatje van een klein ezeltje alleen bij een hek illustreerde het verhaaltje. Als zijn
moeder dit voorlas moest hij altijd erbarmelijk huilen, maar toch vroeg hij haar steeds om het
opnieuw voor te lezen. De omslag van het boekje was grauw groen met rode letters. De
volgende regels komen er in voor:
“en het ezeltje riep luid iaaa, waar zou zijn moeder zijn. Des morgens vroeg al ging ze heen
en ‘t is nog maar zo klein.”
Informatie graag naar Frans Hupjé, snarf748@gmail.com of 06-18943339.

Deze onregelmatig verschijnende SGKJ-Nieuwsbrief is een tussentijdse aanvulling op de SGKJ-Berichten. De Nieuwsbrief
wordt verzorgd door Jeannette Kok en Karin Vingerhoets. Opmerkingen over dit nummer en suggesties voor het komende
nummer kunt u sturen naar jeannettekok@upcmail.nl
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